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Podjęto próbę zastosowania do spektralnej analizy gleb radialnego 
palnika plazmowego, zmodyfikowanego przez Czakowa i Neya w Insty
tucie Badań Jądrowych w Warszawie. Palnik ten zasilany prądem sta
łym 1 =  15 A, U =  240 V oraz azotem technicznym, jako gazem stabili
zującym i nośnym, może pracować przez długi okres bez oczyszczania. 
Sproszkowana próbka dozowana jest do płomienia w sposób ciągły.

Ustalono następujące warunki analizy: spektrograf średniej dyspersji, 
kwarcowy, ISP-28, szerokość szczeliny — 20 (i, system optyczny — trój- 
soczewkowy, palnik plazmowy — radialny konstrukcji Biura Konstruk
cyjnego Instytu Badań Jądrowych w Warszawie, ilość próbki podanej 
do plazmy — 40 mg, gaz stabilizujący i nośny — azot techniczny, prąd 
zasilający — prostownik krzemowy BAC-275-100, 150 V, 10 V, tempe
ratura plazmy — 5000°K, czas ekspozycji — 100 s, klisze — ORWO 
Blau Hart, mikrofotometr Zeissa.

Badano linie analityczne pierwiastków: Al 3944, Fe 2599. Ca 3933, 
Mg 2795, Ti 3504, Ni 3414, Cu 3274, Mn 2576, Sr 4125, Ba 4554, Pb 4057, 
V 3102, Cr 4254, Co 3453 A.

Próbki glebowe, roztarte w moździerzu agatowym, mieszano w róż
nych stosunkach z grafitem oraz z NaCl. Na podstawie wstępnych da
nych stwierdzono co następuje.

— Przy zastosowaniu palnika plazmowego jako źródła wzbudzenia 
istnieje możliwość oznaczenia w próbkach gleb zarówno makro- jak 
i mikroskładników.

— Uzyskano bardzo dobrą precyzję oznaczeń (współczynnik zmien
ności rzędu 2—3%) nieosiągalną przy innych metodach wzbudzenia. Wpły
nęła na to stabilizacja ciśnienia i ilości gazu, temperatury, wody chlo-
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dzącej, ilości prądu elektrycznego zasilającego palnik oraz jednakowa 
ilość próbki podawanej w jednostce czasu do plazmy. Dzięki tej dużej 
precyzji zaistniała możliwość pracy bez użycia standardu wewnętrznego, 
przy oparciu się jedynie na bezwzględnych zaczernieniach linii.

— Wykrywalność osiągana badaną metodą jest zbliżona do wykry
walności uzyskiwanej w  łuku elektrycznym (rzędu 10- 3 — 10“4). Próbki 
z dodatkiem NaCl wykazały, że wykrywalność tę w stosunku do niektó
rych pierwiastków będzie można jeszcze zwiększyć, dodając pewne sub
stancje do badanych próbek.

— Bardzo charakterystyczne dla palnika plazmowego okazało się 
znaczne obniżenie tła i natężenia pasm cyjanowych mimo rozcieńczenia 
próbek grafitem. Ułatwia to oznaczanie w pasmach Cn linii takich pier
wiastków jak Cr 3578, Ca 3736, Sr 4215, Pb 4057. Również zaskakujący 
okazał się brak linii С w spektrach uzyskanych z plazmy.

— Przebieg krzywych analitycznych, uzyskanych przez wykreślenie 
wartości S linii względem stężeń pierwiastków, wykazuje zmniejszenie 
wpływu pierwiastków towarzyszących na wyniki oznaczeń w porówna
niu ze wzbudzeniem łukowym. Pozwala to znacznie zwiększyć zastoso
wanie nowego źródła wzbudzenia do bardziej zróżnicowanych pod 
względem składu próbek gleb.

— Plazma jest wolna od zanieczyszczeń.
— Palnik jest bardzo wydajny, może pracować przez wiele godzin 

bez wyłączania źródła zasilania. Jest on ponadto ekonomiczny, gdyż pra
cuje bez zużywania elektrod i nadaje się do oznaczeń seryjnych.
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